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Milliók mélyszegénységben
Második az EU-ban Románia a súlyos anyagi nélkülözés tekintetében
• A lakosság számará-
nyainak viszonylatában
Bulgária után Románi-
ában élnek a legtöbben
súlyos anyagi nélkülö-
zésben, ez a lakosság
16,8 százalékát, azaz
mintegy 3,2 millió em-
bert érint – derül ki az
Eurostat friss adataiból.
Bár az évek óta jellem-
ző sereghajtó pozíció
most sem és várhatóan
a jövőben sem fog vál-
tozni, a mélyszegény-
ségben élők száma
érezhetően csökken az
országban.

ISZLAI KATALIN

A súlyos anyagi nélkülözésben 
élők arányát évente felülvizs-
gálja az Európai Unió statisz-

tikai hivatala, az Eurostat. A legfris-
sebb, 2018-ra vonatkozó adatokat a 
napokban hozták nyilvánosságra, és 
mint kiderült, tavaly az EU lakossá-
gának 6,2 százaléka, azaz mintegy 31 
millió ember élt mélyszegénységben. 
Romániában ez az arány jóval az 
EU-s átlag fölött van, 16,8 százalé-
kos, ezzel pedig az ország a második 
legrosszabb eredményt érte el a tag-
államok rangsorában.

Négy tétel a kilencből

Évről évre csökken a súlyos anyagi 
nélkülözésben élők száma az Euró-
pai Unióban: míg 2017-ben az EU-s 

lakosság 6,7 százalékát (33 millió 
ember) sújtotta a mélyszegénység, 
ez tavaly 6,2 százalékra csökkent 
(31 millió ember). Az adatok főként 
annak fényében mutatnak jelentős 
javulást, ha az első, erre vonatkozó, 
2010-es számokkal hasonlítjuk ösz-
sze: akkor 41,6 millióan, a rekordév-
nek számító 2012-ben pedig 49,4 
millióan éltek mélyszegénységben. 
Az Eurostat szerint egyébként azok 
sorolhatók a súlyos anyagi nélkülö-
zésben élők közé, akik az alábbi ki-
lenc tétel közül legalább négyet nem 
tudnak megengedni maguknak: 
időben kifi zetett számlák; folya-
matosan, megfelelően fűtött lakás; 
váratlan kiadások fedezése; rend-
szeres húsfogyasztás; egyhetes nya-
ralás az otthontól távol; televízió; 
mosógép; autó; telefon. A felmérés 
szerint azért a felsorolt tételek men-
tén vizsgálják a súlyos anyagi nél-
külözést, mert a lakosság túlnyomó 

többsége szerint ezek szükségesek 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, meg-
felelő életet éljenek. A felmérésben 
arra is kitértek, hogy a mélyszegény-
ség az egyszülős családokat sújtja 
leginkább: az olyan háztartások-
nál, ahol egy felnőtt él gyerekekkel, 
13,2 százalékos az arány, miközben 
a több felnőttet számláló gyerekes 
családoknál csak 5,7 százalék.

Hazai gondok

Az elemzés szerint három olyan tag-
állam létezik az EU-ban, ahol a mély-
szegénységi arány 2,5 százalék alatt 
van: az első helyen álló Svédország-
ban a lakosságnak mindössze 1,1 
százaléka élt mélyszegénységben, 
ezt követi Luxemburg 1,2, illetve Hol-
landia 2,4 százalékkal. Ezzel szem-
ben Románia 2010 óta minden évben 
a sereghajtók között szerepelt az 
Eurostat mélyszegénységet vizsgáló 

rangsoraiban. Abban az évben 6,1 
millióan (30,5%), 2012-ben pedig 6,2 
millióan (31,1%) éltek súlyos anyagi 
nélkülözésben az országban, azóta 
azonban folyamatosan csökken a 
számuk. 2017-ben már csak 3,8 mil-
lióan (19,7%) éltek így, tavaly pedig 
egy újabb jelentős csökkenést köve-
tően mindössze 3,2 millióan (16,8%). 
Noha ez az arány így is nagyon ma-
gas az EU-s átlaghoz képest, hiszen 
ennél rosszabb értéket csak Bulgári-
ában mértek, azt is látni kell, hogy a 
nyolc év alatt szinte felére csökkent 
a mélyszegénységben élők száma 
az országban – hívta fel a fi gyelmet 
Péter László szociológus, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem oktatója. 
A szakember érdeklődésünkre el-
mondta, Bulgária és Románia sereg-
hajtó helyezései már hagyománynak 
számítanak, és bizonyos mértékben 
történelmi örökségként is lehet te-
kinteni erre a kérdésre. Éppen ezért 

a ranglistán várhatóan a következő 
években sem fog előrelépni az or-
szág, de sokkal fontosabb ennél, 
hogy az abszolút számok tekinteté-
ben jól látható a javulás. Hozzátette 
azonban, hogy a hazai népesség ötö-
de mindig is szegény volt, és a közhi-
edelemmel ellentétben nemcsak az 
idősek kiemelten veszélyeztetettek 
ebben a tekintetben, hanem a gyere-
kek is, főként a vidéki többgyerekes 
családok esetében. A tartós munka-
nélküliek, az egyedül maradt kis-
nyugdíjasok, özvegyek, lányanyák 
továbbá mind veszélyeztetettek, ha 
pedig ezek kapcsolódnak, halmo-
zottan hátrányos helyzetről beszél-
hetünk. Péter László szerint ezek a 
csoportok tartósan kiestek a munka-
erőpiacról, vagy olyan szegmensben 
dolgoznak, ahol nagyon alacsonyak 
és nem folytonosak a jövedelmek. 
Ilyenek például a napszámosok, 
akik csak szezonálisan tudnak mun-
kát vállalni. A szakember szerint az 
egyik legnagyobb problémát tehát 
az jelenti, hogy a munkaerőpiac 
nem tudja integrálni a szegénység-
ben élő népességet. „Ráadásul ez 
a jövőben csak romlani fog, hiszen 
egyre tudás intenzívebb a gazdaság, 
és akiknek a képességei a munkain-
tenzív ágazatokban lennének hasz-
nosíthatók, egyre inkább el fognak 
távolodni a munkaerő piactól, hiszen 
ilyen munkaerőre már nem lesz 
szükség. Már most látszik, hogy a 
munkaintenzív ágazatokban nincs 
szükség annyi alkalmazottra, mint 
korábban, így az építkezéseken kí-
vül nem igazán van jövő a kétkezi 
munkásoknak. Arról nem is beszél-
ve, hogy a fi zikai rutinmunkát a 
legkönnyebb automatizálni” – mu-
tatott rá a szociológus.

Bizonyos mértékben történelmi örökségként 
is lehet tekinteni a mélyszegénységre
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